De Meerlenhovenieuwsbrief – nr. 1
Lees in deze nieuwsbrief:
-

Je ziet hem overal – onze eekhoorn
Niet meer ‘alleen op de wereld’ – waar zitten onze kippen op stok?
We zitten niet op een eiland – reacties van lezers.
Maakt hij het nog wel bont? – onze bonte merel.
Ook nog goed nieuws
Weet jij iets meer?

Je ziet hem overal
Onze nieuwe bewoner heeft blijkbaar het Meerlenhof definitief tot zijn territorium gekozen.
Na mijn vorig bericht bleven nóg meldingen toekomen. De week vóór mijn eerste waarneming had een bewoner van het appartementsgebouw nr. 6 de eekhoorn reeds opgemerkt in de
aanplantingen achter het gebouw. Buren van de Meerlenhoflaan kregen hem op 27 november
tot tweemaal toe op bezoek in hun tuin. Begin december werd hij opgemerkt ter hoogte van
de berken achter het appartementsgebouw nr. 12 – 14. Zelf heb ik hem nog eens zien rennen,
vooraan in het park, hoek Meerlenhoflaan/Broydenborghlaan.
Voor meer hierover, klik op:
- Een nieuwe gast in 't Meerlenhof
- Nog over de eekhoorn

Niet meer ‘alleen op de wereld’

Minder goed is het onze kippen vergaan. Deze zomer hebben wij nog onze junior - meerlenhofkip ervoor behoed dat zij zich zou kapot broeden op niet bevruchte eitjes. Maar samen met
u mis ik haar, en ook onze senior – meerlenhofkip, al een heel tijdje. Uit goede bron vernam
ik dat onze juniorkip gevonden werd met een gekwetst pootje. Gebeten door een hond? Gepakt door een poes? Slachtoffer van kwajongensstreken? Wat ook! De reeds eerder genoemde
mevrouw uit ons gebouw heeft zich over het dier ontfermd en ondergebracht bij ander buren.
Die hebben haar gevoederd en “gedwongen rust” voorgeschreven tot zij volledig was hersteld. Dan hebben zij de kip geplaatst bij familie in “De Limburg”. Die baten een boerderij
uit, en zo kan onze kip, tussen haar soortgenoten, eindelijk een volwaardig kippenleven leiden.
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Al bij al dus een verhaal dat nog goed is afgelopen. Tenslotte was het dier dit voorjaar toch
maar door onbekenden gewoon in ons parkje neergepoot.
Over onze senior – meerlenhofkip weet niemand iets. Zij lijkt wel van de aardboden verdwenen. De mevrouw uit ons gebouw vertelde me eerder reeds dat zij reeds 11 jaren voor het dier
had gezorgd. Zonder overdrijven mochten we haar dus de oudste bewoner van het Meerlenhof
noemen.
Voor meer hierover, klik op: Wachten op jongen, die nooit zullen komen

We zitten niet op een eiland
Onze artikeltjes worden aandachtig gelezen en maken duidelijk wat los. Niet alleen over de
eekhoorn kregen wij reacties binnen. Onze uiteenzetting over onze ervaringen met de groendienst deed heel wat lezers voor hun toetsenbord kruipen, en ook onze fotoreeks over de Japanse tempelboom weekte een overweging los. Een kleine bloemlezing:

Over de tempelboom:
Die bomen zijn het mooiste in de herfst. Ze kunnen ook heel oud worden. deze is nog piep
jong. Hopelijk zal de groendienst (of de nieuwe eigenaar) deze boom de kans geven zich ten
volle te laten ontplooien. (RN)
Voor meer hierover, klik op: De koning(in) van het herfstfeest

Over onze ervaringen met De Groendienst:
Ik heb het verhaal op de site gelezen, en daar schrik ik toch wel van. Vooral eigenlijk van de
negatieve ervaring bij het district. Met wie is er daar allemaal gepraat ? (D.D.)
Ik denk dat het nog eens tijd is om te
informeren (…) naar het lot van domein Meerlenhof.
Ik betreur het feit dat mensen in een
buurt hun best doe,n en dat de stad alle
creativiteit en inzet deskundig de grond
inboort. Naïef zo voelen ze zich en ik
kan dat best begrijpen. (R.N.)
Ik vind dit bijzonder spijtig en keur dit
helemaal niet goed. U weet dat ik het
college hier reeds over ondervroeg.
Spijtig genoeg rij ik natuurlijk ook niet
elke dag door 't Meerlenhof en vecht ik
hier in Hoboken zowat alleen een veldslag uit naar alle verdwijnende bomen toe .. men aanvaardt mijn commentaar en bemerkingen .. maar de bomen verdwijnen en of er nieuwe in de
plaats komen moeten we afwachten.
Zolang Johan Felix zijn groendienst de meest bekwame van 't Stad vindt zal hier helaas weinig veranderen. Ik bekijk nu(…)hoe we hier nog op kunnen reageren. Blijf toch nog even in
de running .. nu het toch winter is .. misschien klinkt er in de lente wel een nieuw geluid!
(L.D’H.).
Ik had zelf al vastgesteld dat er op brute wijze ingegrepen werd door de Groendienst: dat ze
er andere ideeën op na houden, tja, da’s onvermijdelijk…maar de kaalslag en de verwaarlozing zijn er wéér…
Ronduit schandalig !
Zijn er instructies van Umicore of zo ? Wat hebben ze juist gezegd, de politici ?
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Ik vind dit een artikel waard op ATV..hoe burgerinitiatieven, die niemand schaden maar iedereen ten goede komen, zo in de kiem worden gesmoord… (I.L.)
Aan al deze lezers en schrijvers, onze oprechte dank voor hun moreel duwtje.
Voor meer hierover, klik op: De Meerlenhoveniers stoppen met hovenieren

Maakt hij het nog wel bont?
Weet iemand iets over onze “Bonte
Meerlenhofmerel”? Ook die mis ik
al een tijdje. Hij had een mooie witte bontkraag, en witte vlekjes aan
de staart. Hij is een enig exemplaar
want die kleine “afwijking” zit hem
niet in de genen. Er is gewoon een
storing opgetreden in het pigment.
“De verf is niet overal gepakt” zeg
maar. Zijn nazaten zullen (of zijn
het misschien al) weer gewone vogels zijn.
Wij waren niet weinig fier dat juist
deze unieke vogel ons Meerlenhof
tot zijn stek had gekozen. Echter, in
tegenstelling tot mijn verwachtingen heb ik hem al lang niet meer gezien. Nochtans, deze tijd van het jaar, nu de bladeren gevallen zijn, vinden vogels minder beschutting. Bovendien moeten zij zich nu verder wagen
van hun schuilplaats tengevolge van het schaarser wordende voedsel. Vooral nu zou onze
bonte merel zich dus terug moeten laten opmerken.… Niet dus!
Ergens las ik dat een merel zo gemiddeld vijf jaar wordt. Over dit exemplaar vind ik meldingen terug van in 2005, maar misschien zit hij hier al vroeger. Hij zal toch niet…?
Voor meer hierover, klik op:
- Alles over 't Meerlenhof en daar achtereenvolgens op:
o “onze speciale gast” en
o “bonte merel”
- Vogelobservatie Meerlenhof en scroll daar door naar het stukje over de merel.

Ook nog goed nieuws

3

Om deze nieuwsbrief toch ietwat positief af te sluiten: onze konijntjes huppelen nog altijd lustig rond. Hier heeft er zich een laten verschalken voor mijn lens, in een ietwat herfstige omgeving.

Weet jij iets meer?
Weet jij iets meer over het lot van onze senior – meerlenhofkip? Of over onze bonte meerlenhofmerel? Of over een ander onderwerp dat wij hier hebben aangeraakt? Heb je opmerkingen,
aanvullingen of suggesties over deze berichtjes? Hou je niet in en mail naar francis.dedecker@meerlenhof.be .
Hoboken, 18 december 2007
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